ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI
Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
ASOCIAȚIA INSTITUTUL ROMÂN
PENTRU EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE
SOCIALĂ (IRESIS)

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului: Totalitatea
teritoriului GAL RTF, județ Brașov

•PARTICIPAREA ACTIVĂ LA INSTRUIRE A
LOCUITORILOR DIN TERITORIUL GAL
RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI

• Prin implementarea proiectului se dorește
înlesnirea accesului populației la informare,
instruire și formare profesională în domeniile
agricol, zootehnic și silvic, sectoare de activitate
principale în economia din teritoriul GAL RTF.
• Prin implementarea proiectului se va obține
creșterea nivelului de instruire al populației
adulte din teritoriul GAL RTF prin dobândirea
de cunoștințe cu privire la domenii specifice
precum cel agricol, zootehnic și silvic,
asigurându-se astfel dezvoltarea economică și
progresul la nivelul comunității. O instruire de
calitate
a
forței
de
muncă
crește
productivitatea muncii, scade costurile de
producție, îmbunătățește
rentabilitatea
economică și crește șansele de angajare și
obținere a unor locuri de muncă de calitate.

Domeniul de intervenție 1A

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305, art.14
Obiective
Valoarea finanțării nerambursabile
15.607,06 euro

Valoarea contribuției private
0 euro

Rezultate

Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 19.03.2018- 19.09.2018
Date de contact
tel 0748018838
fax 0336/401309
e-mail office@iresis.ro

Lecții
învățate/
recomandări

• Obiectivele
acestui
proiect
sunt:
Îmbunătățirea
accesului
la
instruire
specializată prin participarea la programele de
instruire/transfer de cunoștințe și sesiuni
demonstrstive și de informare a circa 65 de
locuitori din teritoriul GAL RTF- Creșterea
gradului de competitivitate al beneficiarilor
din sectoarele agricol, zootehnic și silvic și al
nivelului de conștientizare privind aspectele
de mediu, schimbări climatice și gestionarea
eficientă a resurselor naturale
• 45 de beneficiari ai serviciilor de formare
profesională, 20 de beneficiari ai sesiunii
demonstrative și de informare, 65 de certificare
de participare eliberate participanților la
activitățile proiectului.
•Grad mare de interes al locuitorilor din
teritoriul GAL RTF față de sesiunile de
informare și de formare profesională din
cadrul proiectului. Se recomandă pe viitor
alocarea unor resurse sporite pentu
organizarea unor astfel de acțiuni.

